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Doelstelling presentatie
Inhoudelijk jaarverslag
Financieel jaarverslag



Doelstelling 
presentatie



Doelstelling presentatie

Regelgevend kader
Informatie over inhoud jaarverslagen
Gebruik en context jaarverslagen
Uniformiteit rapportage



Inhoudelijk 
jaarverslag



Inhoudelijk jaarverslag

Beleidsondersteuning
Contact met werkveld
Innovatie
Bijsturing beleid 

realistische voorstellen

Telling aan huisartsen
Vereiste voor uitbetaling van de kringsubsidie

Noodzakelijke voorwaarde



Inhoudelijk jaarverslag

Wat is er nieuw?
Jaarlijks wisselende vragen m.b.t. de taken
Jaarlijks één extra topic
Optionele open vraag – vrij in te vullen
Rapportage van aantal huisartsen/per gemeente of wijk

Berekening prioritaire zone
Minder mailverkeer

Verplicht sjabloon

Handleiding financieel jaarverslag



Financieel 
jaarverslag



Financieel jaarverslag

Beleidsondersteunend
Aanwending middelen <- de inhoudelijke rapportage

Uitbetaling kringsubsidies
Noodzakelijke voorwaarde
Volledige financiële situatie van de kring

Screening reglementair gebruik middelen
Opsporen dubbele financiering

Bij onduidelijkheid: dialoog, ev. opvragen extra 
informatie uitgaven.



Financieel jaarverslag

Waarvoor niet
Middel om een audit uit te voeren

Zorginspectie

Inventariseren inkomsten uit andere 
financieringsbronnen

Lidgelden
Sponsoring
Projectsubsidies van derden
Federale overheid



Financieel jaarverslag

Hoe rapporteren?
Jaarrekening VZW’s

geen jaarrekening neerleggen 
Verplicht, volledig ingevuld sjabloon

jaarrekening neerleggen bij de nationale bank
een kopie van deze jaarrekening.

officiële jaarrekening - maar niet neerleggen bij de nationale 
bank

hebben de keuze tussen beide opties



Financieel jaarverslag

Reservevorming
VANAF boekjaar 2018: correct opnemen in de 
boekhouding 
De totale reservevorming bestaat uit

De wettelijke reservevorming 
De provisie sociaal passief



Financieel jaarverslag

Berekening reservevorming
Aangroei maximaal 20% van de subsidie die jaarlijks wordt 
toegekend.
De gecumuleerde reserve bedraagt hoogstens 50% van het 
subsidiebedrag van de laatst gesubsidieerde 
werkingsperiode.
De reserve is overdraagbaar naar het volgende jaar
Een reserve kan alleen aangewend worden voor dezelfde of 
een verwante doelstelling binnen de gesubsidieerde activiteit 
waarvoor de initiële subsidie is toegekend

(cf. handleiding inhoudelijk jaarverslag)



Praktische info

Nieuwe sjablonen?
Via mailing
www.zorg-en-gezondheid.be

Wanneer bezorgen?
Voor 31 mei 2019

Uitbetaling?
Geautomatiseerd: sneller
In bulk -> laattijdige indieners vertragen het 
betalingsproces

http://www.zorg-en-gezondheid.be/


Bedankt voor 
de aandacht


